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TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE – DROBNÉ HRY A|ÚKOLY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a|personální, komunikativní.

Konkrétní cíl:||| Rozvíjet schopnost døtí spolupracovat ve|skupinø, navzájem si dŃvøįovat, podpoįit odhodlání
pįekonávat tøžkosti ve|prospøch skupiny i|za|cenu vlastního nepohodlí.
Motivace:||| Umíme spolupracovat pįi plnøní úkolŃ? Umíme se domluvit i| bez pomoci vedoucího? Umíme brát
ohled i|na|slabší êleny týmu?
Potįeby:||| Potįebné pomŃcky jsou popsány u|jednotlivých her.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Pavuêina
Mezi dvøma stromy je z|provázkŃ vypletená pavuêina – síĹ s|rŃznø velkými oky. Poêet ok musí být totožný s|poêtem
hráêŃ v|družstvu. Úkolem hráêŃ je dostat se na|druhou stranu pavuêiny tak, že každý smí prolézt jen jedním otvorem
a|nesmí se pįi tom žádnou êástí tøla dotknout provázku. Rozhodêí každý použitý otvor oznaêí (napį. kolíkem na|prádlo),
aby bylo zįejmé, že už byl použit. Hráê, který se dostane na|druhou stranu, aniž by se dotkl, smí pomáhat ostatním.
Kdo se dotkl provázku, je vyįazen ze hry a|dál už družstvu nepomáhá. Vítøzí družstvo, kterému proleze nejvíc hráêŃ.
Pįi shodø rozhoduje celkový êas. DŃležitá však není rychlost, ale taktika, hráêi se musí rozmyslet, v| jakém poįadí
budou procházet, menší hráêe mohou otvorem prostrêit, pro posledního musí nechat dostateênø pįístupný otvor
apod. Vedoucí hry hráêŃm neradí, nechá je, aĹ si zpŃsob najdou sami.
Pokud skupina není ještø dostateênø sehraná a|první pokus se jí nepovede, je dobré tuto aktivitu zaįadit po|krátkém
êase znovu, aby se ukázalo, že se tým pouêil a|úkol podruhé zvládne lépe.
éínská zeì
Mezi dvøma stromy je ve| výšce 2—3 m pįipevnøné bįevno (k| opoįe využijeme silné vøtve). Úkolem družstva je
pįekonat tuto pįekážku bez použití dalších pomŃcek. Vedoucí døtem neradí, nechá je vymyslet zpŃsob, ale dohlíží
na|bezpeênost, v|pįípadø nutnosti zasáhne! Nutno pįedem v|okolí pįekážky odstranit nerovnosti, kameny, vøtve!
Variace: Hru mŃžeme zkomplikovat zákazem mluvení nebo zavázáním oêí êásti skupiny. Místo bįevna lze použít lano,
tato varianta je však obtížnøjší, zvlášĹ pokud zakážeme se lana dotknout.
Nalévání vody
Uprostįed kruhu o|prŃmøru 3|metry je PET láhev s|vodou a|kelímek. Úkolem hráêŃ je nalít vodu z|láhve do|kelímku,
aniž by vstoupili do|kruhu. K|dispozici mají jen dlouhý provaz.
Kláda I.
Hráêi si stoupnou vedle sebe na|kládu. Nikdo nesmí mluvit. Úkolem hráêŃ je seįadit se na|kládø co nejrychleji podle
abecedy. Za|každé šlápnutí mimo kládu pįipoêteme êas navíc.
Kláda II.
Hráêi si stoupnou vedle sebe na|kládu. Všem kromø jednoho zavážeme oêi šátkem. Úkolem hráêŃ je seįadit se na|kládø
co nejrychleji podle velikosti. Za|každé šlápnutí mimo kládu pįipoêteme êas navíc.
Pyramida
Hráêi jsou námoįníci na|velké lodi. Nárazem na|skalisko se pod êárou ponoru vytvoįila díra, kterou zaêíná proudit
do|lodi voda. Díra je však ve|výšce víc než 4,5 metru ode dna lodø. Hráêi nemají žádné pomŃcky a|musí rychle jednat
– vytvoįit živou pyramidu tak, aby nøkterý ze êlenŃ skupiny mohl otvor ucpat a|zachránit tak posádku i|náklad.
Pozor na| bezpeênost! Vždy musí být 2—3 osoby jako zachránci. Nevhodné pro osoby trpící bolestmi zad nebo
závratømi. Výšku pyramidy urêit s|ohledem na|zdatnost hráêŃ.
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Spoleêný uzel
Družstvo má k|dispozici dlouhé lano (20 m). Všichni hráêi se musí lana držet obøma rukama, bøhem plnøní úkolu se
nikdo nesmí pustit. Úkolem je zavázat na|lanø urêený uzel – napį. plochou spojku (ambulák).
Variace: MŃžeme nøkterým hráêŃm zavázat oêi, nøkteré „ohlušit“ pomocí ucpávek do|uší nebo všem zakážeme mluvit.
Tuto aktivitu mŃžeme využít i|k|nácviku uzlování, jak je uvedeno v|metodickém listu P11.
Pįekážková dráha
Hráêi v|družstvu se drží za|ruce. Jejich úkolem je spoleênø projít pįekážkovou dráhou. Nesmí se rozpojit.
Variace:
• Hráêi mají zavázané oêi, jen jeden vidí – vede celou skupinu.
• Hráêi se drží dlouhé tyêe (bidla), nesmí se pustit.
• Místo bidla mají hráêi dlouhý žebįík nasazený kolem tøla (každý v|jednom otvoru).
Hendikepy lze i|rŃznø kombinovat (nøkdo je „slepý“, nøkdo zas „hluchý“ atd.). Zatížení volíme podle vyspølosti hráêŃ.
Létající koberec
Skupina si stoupne na| karton o| velikosti 1,5 × 1 m (velikost pįizpŃsobit poêtu hráêŃ – nesmí být pįíliš prostorný).
Úkolem hráêŃ je otoêit koberec tak, aby stáli na|„rubu“. Bøhem plnøní úkolu se nikdo nesmí žádnou êástí tøla dotknout
zemø, všichni musí být stále na|koberci.
Monstrum
Úkolem je vytvoįit spoleênø živé monstrum, které se dotýká zemø jen urêeným poêtem konêetin, vytváįí jeden celek,
vydává strašidelné zvuky a|dovede pįekonat urêitou vzdálenost.
Poêet konêetin dotýkajících se zemø urêujeme podle zdatnosti skupiny (obvykle poêet hráêŃ minus dvø, postupnø
mŃžeme snižovat). Všichni musí být stále v|kontaktu nøkterou êástí tøla.
Vedoucí dohlíží na|bezpeênost, nedovolí vytváįení nebezpeêných formací, nepįipustí pįetøžování jednotlivých êlenŃ
skupiny.
Pád dŃvøry
Hráêi stojí ve| dvojstupu êelem k| sobø, mají ruce natažené k| sobø. Jeden hráê si stoupne na| vyvýšené místo (stŃl,
zábradlí atd.) zády ke|spoluhráêŃm, ruce drží pįekįížené na|hrudi a|padne nazad. Úkolem ostatních je chytit ho, aby
nedopadl na|zem.
Pozor! Padající hráê nesmí rozhodit ruce, musí padat s| nataženým tølem, aby se jeho váha rozložila rovnomørnø
na|všechny chytající! Chytající hráêe rozmístit stįídavø slabší a|silné!
Bøh dŃvøry
Hráêi si stoupnou do| įady vedle sebe asi 10 m pįed nøjakou pįirozenou pįekážku (kįoví, kraj lesa apod.), vezmou
se za|ruce. Jeden hráê jde pįed nø do|vzdálenosti asi 20—30 m. Vedoucí mu zaváže oêi šátkem. Úkolem hráêe je co
nejrychleji bøžet proti pįekážce, spoluhráêi ho musí zachytit tak, aby nenarazil.
Pozor! Slepý hráê sice zpravidla nebøží naplno, i|tak je obtížné ho v|bøhu zastavit – upozornit chytající hráêe, že musí
spolupracovat! Hrát se musí na|rovném terénu bez dør a|výmolŃ, aby nedošlo ke|zranøní bøžícího hráêe!
Další podobné hry lze najít napį. v|knize Dobrodružné hry a|cviêení v|pįírodø (Portál).
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Pįátelství, Pįekonání, Pravda.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Hra nemá výraznøjší rizika. Pozor u| døtí s| poruchami autistického
spektra, dotyky, vstup do|osobního prostoru, nenadálé nepįedvídatelné
akce je mohou zneklidĢovat a| spouštøt afektivní stavy. Doporuêujeme povøįit takové dítø jinou êinností, napį.
fotodokumentací, pomoc rozhodêímu apod.
Pozor na: Pįi všech hrách je nutný zvýšený dohled na|bezpeênost! Podmínky vždy pįizpŃsobíme vøku a|vyspølosti
hráêŃ. Rovnøž je nezbytné respektovat právo aktivitu odmítnout. Vhodnøjší však je vytvoįit takové podmínky, aby
zvolenou aktivitu zvládli všichni êlenové týmu (napį. pįi pavuêinø udølat oka tak, aby šanci splnit mølo i|obézní dítø
apod.).
Moje poznámky:|||
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